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است. در  ، مطرحاسالمجهان  یو اصل اساس یبارز فعل اله یژگیگاه عدل به عنوان و یتجل یشهر اسالم

 نیااز جمله عدالت در استفاده از فضاهای شهری.  قابل توجه استمختلف، عدالت از جهات  ،یشهر اسالم

از  یکیآنها، به  یمشارکت اجتماع شیافزا زیو ن یشهر یبحث زنان و فضاها ،ینیروزها با گسترش شهرنش

 یها هستند که به نوعشهر یباز و عموم یاز فضاها یبخش یشهر یفضاها شده است. لیمهم تبد یهابحث

و اعمال ارزش  حفظ .که شهروندان در آن حضور دارند ییجا یعنیباشند،  یم یجمع یزندگ تیتبلور ماه

ها و توجه به درون  میدر انواع اقل یطیمح طیشرا میتنظ ،یسادگ ا،یآرامش، خلوت، ح ت،یمانند محرم ییها

به  یاسالم یروشن و منحصر به فرد در شهرها ،ینوع سلسله مراتب قو کیسبب شد تا  رونیاز ب شتریب

ساز  نهیزم ازین نیاست که ا گرانیرابطه با د یبه برقرار ازیمهم هر انسان ن اریبس یازهاین از یکی .دیوجود آ

حق مسلم آنان است. با در نظر گرفتن  یشهر یزنان در فضا حضور شود. یحضور انسان ها در فضا م

 یو طراح یزیعدالت محور در برنامه ر کردیامروز و رو یکثرت گرا در جامعه مدن یحقوق شهروند

. از طرفی، برخوردار باشند یشهر یحضور در فضا یبرابر برا طیاز شرا دیهمانند مردان با زیزنان ن ،یشهر

 یمراتب عالم که از خالق بار و باشد یو عالم وجود م یاز اصول حاکم بر جهان هست یکیمراتب  سلسله

سلسله مراتب در  .داده شده است بیصورت ترت نیبد شود،یختم م یشروع شده و به موجودات ارض

شهرهای اسالمی گذشته، به عنوان یک وجه مثبت کنترل نحوه استفاده زنان از فضاهای شهری، مطرح بوده 

تحلیلی، محدودیت  -و اتخاذ رویکرد توصیفی بررسی وضعیت زنان در فضاهای شهریا ب است. این نوشتار،

به منظور افزایش حضور زنان در ارهایی در نهایت راهکهای حضور زنان در این فضاها را جستجو نموده و 

                                                           

 ی و منطقه ای، پردیس هنرهای زیبا، تهرانرهئیت علمی دانشگاه بجنورد، کارشناس ارشد برنامه ریزی شه -2

 بجنورد، دانشکده هنر دانشجوی مهندسی شهرسازی، دانشگاه -3



 

 

می پیشنهاد تامین امنیت، افزایش نظارت، کاهش ترس و ایجاد حیات شبانه  در راستای  شهری فضاهای

 .دهد

 حقوق زنان فضای شهری، شهر اسالمی، سلسله مراتب، 

 

  :امام علی )ع(  "

 جعل اهلل سبحانه حق عباده متقدمًا علی حقه  -

 "فمن قام لحق عباده ذلک یؤدی الی اقامه حقه -

شهر تجلی اسالم، شهر مناسب زیست مومن است. شهر اسالمی برای تجلی بخشیدن به ارزشهای مورد احترام 

المی ضمن بهره گیری از جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. شهر اس

دستاوردهای علوم و فنون و تجارب تمدن ها و جوامع بشری، فراموش نمی کند که اینها همه ابزارند، در جهت 

خدمت به انسان و رشد و کرامات واالی او. در شهر اسالمی همه ابعاد مادی زندگی هدف نیستند، بلکه ابزاری در 

ر اسالمی هویت خاص خود را دارد که تمایزش را از مجتمع های بنا شده خدمت به بعد معنوی انسان می باشند. شه

بر مبنای تفکرات غیر اسالمی به وضوح و روشنی نمایش می دهد. شهر اسالمی همانقدر که بهره گیری از فنون، 

اسالمی،  روشها و مصالح جدید را مدنظر دارد، بیشتر از آن برای حفظ ارزش ها و رعایت آنها اصرار می ورزد. شهر

شهر فرهنگ ساز)تولید فرهنگ جدید و در تضاد با فرهنگ اصیل جامعه( نیست، بلکه تقویت کننده و رشد دهنده 

فرهنگ دینی و مفسر زاویه های تاریک آن است. در ایجاد شهر اسالمی، همه طبقات جامعه نقش دارند و آن را از 

در این صورت حساسیت نسبت به حفظ و اصالح آن وجود خواهد داشت. اصول و شهرسازی . خویش می دانند

اسالم از وحدت آغاز می شود، که جلوه توحید است، بر هویت مسلمانی می رسد که نمایش باورها و اعتقادات 

انسانی را مدنظر مسلمانان و به نوبه خود جلوه دیگری از توحید است و همه بایدها و نبایدهای زندگی اسالمی و 

نوشتار حاضر، پس از مرور مبانی نظری مرتبط، سعی خواهد نمود تا  (.22و 29:1352 )حسینی و همکاراندارد

ضرورت، اهمیت و محدودیت های حضور زنان در فضاهای شهری را بررسی نموده و نهایتًا راهکارها و پیشنهادات 

 رائه نماید.مناسب برای ارتقای حضور زنان در فضاهای شهری را ا

 عدالت در شهر اسالمی و سلسله مراتب در فضاهای شهری -2

شهر اسالمی تجلی گاه عدل به عنوان ویژگی بارز فعل الهی و اصل اساسی اسالم است. در شهر اسالمی عدالت از 

م بسیاری جهات قابل توجه است. از جمله: از طریق امکان دسترسی اهالی به مراجع رفع ظلم، از طریق تنظی

ارتباطات اجتماعی، از طریق دسترسی مناسب کلیه آحاد جامعه به امکانات عمومی، از طریق تناسبات مطلوب بین 

روانی و جسمانی انسان و از طریق ایجاد تعادل بین طبیعت و مصنوع انسان)نقی ابعاد فضا و کالبد با ویژگی های 



 

 

سلسله مراتب یکی از اصول حاکم بر جهان هستی و عالم وجود می باشد. سلسله مراتب وجود یا (. 99:1352زاده، 

است و مراتب عالم که از خالق باری شروع  وحدت، به جاری شدن اعداد از عدد واحد تشبیه شدهپیدایش کثرت از 

به نقل از 26:1352کارانطبیبیان و هم)شده و به موجودات ارضی ختم میشود، بدین صورت ترتیب داده شده است

Nasr, 1996 .) 

بروز و تقویت درون "معماری و شهرهای ایرانی،  یکی از مهم ترین تجلیات کالبدی رعایت سلسله مراتب در ابنیه

به عنوان یکی از ویژگی های بارز این شهرها بوده است. به عبارت دیگر درون گرایی موجود در شهرها و  "گرایی

بناها یکی از اثرات اعمال سلسله مراتب موردنظر در قلمروهای مختلف حیات فردی و جمعی بوده است. به گونه 

ن گفت که حفظ و اعمال ارزش هایی مانند محرمیت، آرامش، خلوت، حیا، سادگی، تنظیم شرایط ای دیگر می توا

رون سبب شد تا یک نوع سلسله مراتب قوی، روشن و منحصر یم ها و توجه به درون بیشتر از بیمحیطی در انواع اقل

 (. Nasr 2001 از به نقل 26:1352ان و همکاران یطبیب)ی اسالمی به وجود آیدبه فرد در شهرها

اسالمی به علت غلبه جهان بینی اسالمی محرمیت افراد در فضاهای خصوصی نیمه خصوصی از  -در شهرهای ایرانی

اهمیت ویژه ای برخوردار است. به واقع محرمیت به عنوان حق شخصی افراد بوده است و القاکننده مفاهیمی مانند 

یط مطلوب، شبکه ای از سلسله مراتب محرمیت، فضای شهری عرصه، حریم، قلمرو و حوزه نفوذ می باشد. در شرا

را در بر میگیرد. این سلسله مراتب از واحد های مسکونی به عنوان محرم ترین و خصوصی ترین فضا شروع شده و 

 (.28:1352،)طبیبیان و همکارانبه عمومی ترین فضای مرکزی شهر ختم می شود

 
 (Bahrainy:1995) نظام سلسله مراتبی محرمیت در فضاهای شهری –1شکل 

 

 "محله" قالب در را همسایگی سکونت که شد می تقسیم هایی بخش به میانی، های سده اسالمی-ایرانی های شهر

 عنوان به پیوستگی و اتحاد. شد می تقسیم "حاره" عنوان تحت هایی بخش زیر به گاه ها محله این. داد می شکل

 مستحکم های هویت گیری شکل در سنتی، شهرهای سازی یکپارچه در موثر اسالمی های ایده ترین اصلی از یکی

 داده شکل را مستقل هایی محله کرده ایجاد همسایگان میان گسترده ارتباطی ایده این. است بوده تاثیرگذار مشترک و

 از که پوشش که بوده مذهبی اعتقادات تاثیر تحت ایران در ها سیاست و اجتماعی های ساختار گذشته، در. است

 با ها محله قالب در پوشش ایده. است شده اعمال شهرها کالبدی فضای سرتاسر در است اسالم دینی دستورات

 شد تقسیم کوچکتر هایی محله به ایران شهرهای و است شده گر جلوه خوبی به مشخص های حریم و مرزها

 بزرگی بخش و داشته پویا جریانی امروز تا گذشته از شهرها این در ای محله حیات (31 :1352ی و همکارانسلطان)

 فضاهای بیشتر در جنسیتی تفکیک ایده، این براساس. است شهری های محله مدیون مردم اجتماعی هویت از



 

 

 در .می شد تعیین زنان استفاده برای ویژه هایی مکان فضاها طراحی در واقع در. شد می دیده ایران شهرهای عمومی

 نیاز و ها خواسته به ایرانی، شهرهای در آنها عناصر و خصوصی فضاهای با عمومی نیمه و عمومی فضاهای ترکیب

 در تفاوت شهرها، این در شده تعریف اجتماعی های تفاوت این از یکی. است شده توجه متفاوت اجتماعی های

 زنان مرور و عبور برای باالیی امنیت شهری، هایی محله فضایی ساختار در. است مرد و زن اجتماعی های نقش

 (.31 همان،)شدند نمی محروم عمومی شهری فضاهای از اغلب زنان پس. بود حاکم

 و تفریحی فضای عنوان به حمام مثل. داشتند موثر نقش زنان ای محله هویت تقویت در ای محله فضاهای برخی

 برای زنان جوالنگاه منزله به محله ترتیب این به. مسجد و بازار خصوصی، نیمه و عمومی نیمه معابر اجتماعی،

 روزمره، های نیاز رفع در و شد می محسوب امن بسیار آنان آمد و رفت برای و بود اجتماعی های عرصه در حضور

 معمول های کارکرد از غیر به کوچه حتی و مسجد محله،حمام، بازار،. ساخت می فراهم را ای گسترده خدمات

 (.31، همان)کرد سازماندهی شهری، زنان برای را گسترده اجتماعی روابط خود،

 بر باالتر درآمد با طبقات. است شده عمیق بسیار امکانات از مندی بهره در اجتماعی طبقات میان شکاف امروزه

. اند کرده انتخاب را تر نزدیک فواصل درآمد، کم افراد و دورتر های فاصله تر مطلوب امکانات از برخورداری

 تحت بیشتر زنان که آنجا از اما. کند می محرومیت دچار را آنها ساکنین موردنیاز امکانات نبودن دسترس در بنابراین

 ای محله امکانات نبودن دسترس در اساس، این بر. است شدن زنانه حال در فقر گفت توان می هستند، فقر تاثیر

 مطلوب بسیار دیروز تا که زن شهروندان رضایت جلب در ها محله کارکرد ترتیب این به. دارد زنان بر بسیاری تاثیر

 .است شده تبدیل امن نا محیطی به ای محله مرزهای رفتن بین از با امروزه رسید، می نظر به

 تقویت و رضایت جلب در پاسخگو و موثر الگوی عنوان به تواند می محله که گفت توان می کلی طور به بنابراین

 (.ILO,2001به نقل از  32:1352سلطانی و همکاران )کند می ایفا نقش ایرانی زنان خاطر تعلق حس

 (:بر فضاهای شهری در شهر اسالمی با تاکید)سیر تحول فضای شهری -3

پیش از شکل گیری تمدن های اولیه، محیط های جمعی و فضاهای عمومی هنوز به وجود نیامده بودند. با ایجاد 

اولین تمدن ها و اولین شهرها، فضاهای جمعی ایجاد شدند که در ابتدا برای برگزاری آیین ها و تجمع افراد هم 

شکل گرفتند. زیگورات ها فضای جمعی هم  کیش به کار می رفت. در تمدن بین النهرین در ابتدا زیگورات ها

کیشان و عبادتگاه ها بود. در ابتدا سومری ها عبادتگاه های خود را بر روی کوه های بلند می ساختند و به آن 

(. اولین زیگورات ها زیگورات آشور و اور بودند. با گسترش شهر 112:1381زیگورات یا کوه خدا می گفتند)شقاقی 

-های تولید و دادوستد بین جماعات مختلف دنیای کهن بر وسعت، پیچیدگی و اهمیت میدان نشینی و تکامل روش

های یونانی با پیدایش آگورا، عملکرد اینگونه دولت شهربازار در سلسله مراتب فضاهای شهری افزوده شد. در 

محلی برای برگزاری فضاهای مرکزی انسجام بیشتری یافت. این فضاهای باز شهری به مرکز دادوستد کاال و 

 (.125:1388اجتماعات مختلف اهالی شهر تبدیل شد)ابراهیمی 

 



 

 

                  
 زیگورات اور –2شکل

 

در تمدن یونان برای اولین بار فضاهای عمومی و شهری شکل گرفتند. فضای شهری یونان که آگورا نام داشت، در 

ای یونانی محسوب می شد. آگورا ها قلب تپنده شهرهای یونان واقع مرکز هندسی شهر بود و مرکز فعالیتهای شهره

(. آگورا باستانی آتن و آگورای 12و 11:1361و مهم ترین مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهر بوده است)موریس 

 (.112:1388 ابراهیمی)اسمیرنای ازمیر از مشهورترین آگوراها هستند

ندند. طرح فوروم های رومی، از آگورای یونانی بزرگتر و عملکردشان رومیان فضای شهری را با نام فوروم می خوا

ی و دادگاه محلی در برگیرنده دادوستد و محل گرد هم آیی شهروندان است و غالبا محل برگزاری اجتماعات سیاس

کلی  در قسمت شمالی فوروم معبد ژوپیتر، خدای بزرگ رومی ها قرار می گفت. به طور (.112:1388 ابراهیمی)است

فوروم ها نسبت به آگورا ها دارای تنوع بیشتر، ساختمانهای عظیم تر و جنب و جوش گسترده تری 

 (.21:1383بودند)فکوهی

 

  

 

 

 

 طرحی از یک فوروم –3شکل 

 

در قرون وسطی نظام فئودالیسم شکل گرفت و با انتقال حکومت از شهرها به روستاها، فضای شهری افول کرد. از 

( Parvisباز در شهرهای قرون وسطی، فضای باز جلوی کلیسای جامع شهر بود که پارویس) مهمترین فضاهای

نامیده می شد. در این فضا عالوه بر برگزاری مراسم مذهبی، گاهی بساط دادوستد کاال نیز گسترده بود)ضمیری 

98:1352 .) 

الزا ایجاد می شوند. از جمله پیاتزای در قرن پانزده با شکل گیری جنبش رنسانس، فضاهای شهری به نام پیاتزا و پ

کاپیتول و پیاتزای دل پوپولو. تعریف لینچ از پیاتزا اینگونه است: مدل دیگری برای فضای باز شهری که بدوا از 

شهرهای تاریخی اروپا گرفته شده اند. منظور از میدان، نقطه تمرکزی برای تحرک در قلب یک بافت متراکم شهری 

(. در این دوره، بلوار ها نیز نقش فضای شهری را دارند. بلوار که برای اولین بار در Lynch,1981,442-443است)



 

 

پاریس توسط ژرژ اوژن هوسمان در شانزه لیزه پاریس طراحی شد، به عنوان مسیر ویژه پیاده روی و کاربرد تفریحی 

 (.229:1361ایجاد شدند)موریس

 
 پیاتزای کاپیتول –4شکل 

 
 خیابان شانزه لیزه پاریس –5شکل

 

عموما جایگاهی برای اجتماع مردم شهر و حومه، محل تبادالت اقتصادی و گهگاه  اسالمی-ایرانیمیدان در شهر های 

محل برگزاری ورزش، تفریحات جمعی، آگاهی رسانی جمعی و رژه سپاهیان بوده است. در شهرهای بزرگ و 

ند. پرجمعیت همواره یک میدان مهم و اصلی وجود داشته و میدان کوچک چندی نیز در سطح محله ها فعال بوده ا

شهر های کهن بین النهرین و جنوب ایران حوالی قرن دوازده پیش از  –اطالعاتی که از چگونگی شکل گیری دولت 

میالد در دست است، حاکی از ساخته شدن آنها بر گرد معابد و زیگورات هایی است که به منزله قلب سیاسی و 

یی باز احاطه می کرده که محل دیدار و اجتماع، مذهبی آنان به شمار می رفته است. گرداگرد این معابد را فضا

دادوستد و تعامل حاکمان و شهروندان است. معبد چغازنبیل در روزگار خود قلب مذهبی ایالمیان محسوب می شده 

خی از شهر بازار های بزرگ و تاریخی که امروزه در بر–و در نقطه مرکزی شهر قرار داشته است. از جمله میدان 

 استن اصفهان و میدان امیر چخماق یزد میدان گنجعلی خان کرمان، میدان نقش جهاا هستند، های ایران برپ

 (. 112و111:1388)ابراهیمی

 اهمیت وجود فضای شهری:  -4

محیط های شهری عالوه بر اسکان متمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی، شکل دهنده روابط اجتماعی و فرهنگی 

خاطر عالوه بر فضاهای سکونتی و کار، نیازمند مکان هایی جهت رفع نیاز های بشر نیز می باشند. به همین 

اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. نیاز انسان به روابط اجتماعی او را نیازمند فضاهایی برای تبادل افکار و اندیشه ها 

 شود. نموده است و فضاهای عمومی شهری مکان هایی هستند که به ایجاد روابط اجتماعی منجر می



 

 

از دیدگاه نوربرگ شولتز، معمار اندیشمند نروژی، بناها و فضاهای عمومی به منزله یک دیدارکده عمومی به تجلی 

 ارزش های مشترک شهروندان می پردازد و مکانی برای وقوع فعالیت های مورد رضایت عموم فراهم می کند. 

نخستین مجتمع های زیستی انسان باز می گردد و  سنت گرد هم آیی در مجتمع های زیستی، به تاریخ و شکل گیری

از گذشته های دور تا امروز، در شهرها همواره فضاهایی برای اجتماع مردم و گفتگو در زمینه مسائل شهر وجود 

داشته است. شاید زیارتگاه ها و معابد جز اولین فضاهای عمومی باشند که جهت برگزاری آیین ها و تشریفات 

مومی ساخته شده اند و احتماال آگورا از نخستین فضاهای شهری دموکراتیک بوده که شهروندان مذهبی و آموزش ع

 (.2و1: 1385و همکاران، )عظیمیبرای ارتباطات اجتماعی و تبادل اندیشه در دولت شهرهای یونانی به وجود آوردند

 ی همه واقع در. دارند ریبص و فیزیکی دسترسی آن به مردم عموم که است شهری بافت از قسمتی شهری فضای

دارند. در واقع فضاهای شهری  حضور شهری فضای در.... و مختلف جنسیت مختلف، اقشار مختلف، سنین در مردم

بخشی از فضاهای باز و عمومی شهر ها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشند، یعنی جایی که 

فضایی است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری 

باشند و در آن فعالیت کنند. فضای شهری به عنوان گره ای از جوامع انسانی و تجمعی از مردم و اشیا مادی، از 

 عناصر و اجزا مختلفی تشکیل شده است و رابطه میان عناصر به وجود آورنده اش می باشد.

ی شهری ساختاری سازمان یافته، آراسته و واجد نظم کالبدی برای فعالیت های انسانی است که بر از دید زوکز فضا

فضای شهری جایی است برای پاسخ به نیاز های اجتماعی شهروندان. برای  قواعد معین و روشنی استوار است.

شود؛ چراکه  می بارور وندیشهر های اندیشه که هست شهری فضای برقراری ارتباط رو در رو و چهره به چهره. در

شهروندان با یکدیگر در ارتباط و تعامل اند و در زمینه ی مسایل شهری ضمن گفتگو و اظهار نظر گاهی ممکن 

است افراد پیش بینی ها و راه حل هایی را ارائه دهد و زمانی که یکی از شهروندان ایده اش را مطرح کند، دیگری 

بهتر ارائه کند. بنابراین می توان گفت تعامالت در فضای شهری می تواند ذهن درصدد آن است که ایده ای چه بسا 

 شهروندان را شکوفا کند.

 انسان حضور ساز زمینه نیاز این که است دیگران با رابطه برقراری به نیاز انسان هر مهم بسیار از نیازهای دیگر یکی

 الزم سو آن از اجتماعی متقابل روابط کند؛ می بیان را عمده دلیل دو ارتباط این در لنگ جان .شود می فضا در ها

 می فراهم را ارتباطات این که فضاهایی لذا. کند می ایجاد افراد در را شدن داشته دوست و تعلق احساس که است

 (.29:1382لنگ به نقل از 21:1382مطلبی )شوند.  می محسوب مطلوبی فضاهای سازند

 که کنند می بیان(Newman,1973به نقل از  126: 1388رضازاده، )نیومن نظریه، این از حمایت در دیگر طرف از

 زیرا. شود می کم جرایم و جنایت میزان است، زیاد انسانی روابط میزان که کوچک مناطق حد در جاهایی در

 فضای یک لذا. ندارد وجود افراد شدن منزوی امکان و است زیاد یکدیگر به مردم توجه و باالست اجتماعی تعهدات

 (.22و29:1382لنگ  به نقل از21:1382 یمطلب)باشد پاسخگو شهروندان ارتباطی نیازهای به باید خوب

 

 



 

 

 (:با رویکرد شهر اسالمی) ضرورت استفاده زنان از فضاهای شهری -5

پیشتر اشاره شد که حضور زنان در فضاهای شهری شهر اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار است. در شهر اسالمی 

در مفهوم شهر اسالمی برای حضور زنان در شهر  دارندزنان و مردان حق یکسان و برابری از استفاده از فضاها 

تب فضاهای شهری از مهم ترین عوامل افزایش اسالمی تدابیر سنجیده ای وجود دارد. به نظر می رسد سلسله مرا

زنان بدان جهت ضرورت دارد که  در شهرها  جایگاه زنان بررسیحضور زنان در فضاهای شهری است. از طرفی 

یکی از تاثیر گذارترین گروه ها در شهر هستند. زنان عالوه بر اینکه نیمی از جامعه شهری محسوب می شوند، در 

تولید، رشد و تربیت نسل نیز نقش اساسی دارند. بنابراین مطلوبیت مکان از دیدگاه آنان شادی را در فضای شهر 

، به نقل از 32: 1352سلطانی،سنجش شادمانی دانسته اند)انتشار می دهد تا جایی که برخی شادی زنان را معیار 

Kirk,2010.) 

حضور زنان در فضای شهری حق مسلم آنان است. با در نظر گرفتن حقوق ، با توجه به انگاره های شهر اسالمی

شهروندی کثرت گرا در جامعه مدنی امروز و رویکرد عدالت محور در برنامه ریزی و طراحی شهری، زنان نیز 

انند مردان باید از شرایط برابر برای حضور در فضای شهری برخوردار باشند. زنان در جامعه امروز ایران وارد هم

عرصه های مختلف علمی، فنی و سیاسی و... شده و حضور خود را در تمام عرصه ها به اثبات رسانده اند. بنابراین 

(. مشارکت 12:1385)رضا زاده ی اجتناب ناپذیر استوز ایران امرحضور زنان در شهر و فضای شهری در جامعه امر

زنان در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری در طراحی فضاهای شهری با توجه به مسئله ایجاد عدالت 

 (.22و15:1351برخوردار است)شکوهی،از اهمیت باالیی  ()رویکرد شهر اسالمیجنسیتی

مردان تجربه می کنند. فضاهای شهری و شیوه طراحی آنان بر ( معتقد است که زنان فضا را متفاوت از 1558بل )

میزان ترس آنها از فضا اثر می گذارد و این میزان با مکان استقرار فضا، زمان استفاده از فضا در طول روز، وسیله 

که در  حمل و نقل و میزان حضور سایر کاربری ها ارتباط دارد. زنان به طور خاص می توانند از حوزه هایی از شهر

آن احساس امنیت می کنند، نقشه های ذهنی تفصیلی با جزئیات زیاد تهیه کنند و مکانهایی که می باید از آنها به 

ه ریزی و طراحی شرکت دلیل ناامنی حذر نمود، را تعیین کنند به همین دلیل می باید زنان در پروسه برنام

 (.21، کنند.)همان

د جنسیت و نظارت شهری، زن ها همیشه اقدام به تاسیس شبکه های غیر ( در مور1552براساس نوشته های بیل)

رسمی محله ای می کنند، نه به دلیل ویژگی های ذاتی بعضی از آنها برای ارتباط برقرار کردن با دیگران در محیط 

، رو به رو می های محله ای، بلکه به این دلیل که آنها با همسایه هایشان براساس فعالیت های روزانه ای که دارند

شدند. آنها به تقسیم کار جنسی متعهد می باشند ولی با وجود اینکه زنان در جامعه فعال می باشند، اغلب در فرآیند 

 (.22بزی، رضایی-91:2226های برنامه ریزی شهری نادیده گرفته می شوند)چانت

، اما امروزه زنان به خصوص بانوان در سالهای گذشته مسئولیت زنان در محیط خانه به علل گوناگون بیشتر بوده

خانه دار از اوقات فراغت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند. همین امر سبب شده که عالیق آنها به سمت 

فضاهای عمومی بیشتر شود، اما به دلیل کمبود شدید این گونه فضاها از طرق دیگر این نیاز را جبران می کنند. به 



 

 

( window-shopاژ گردی را که در اصطالح التین آن به خرید از پشت شیشه های مغازه)عنوان مثال پدیده پاس

معروف است می توان ذکر کرد، در واقع محیط طراحی شده و پویای پاساژها جایگزین فضاهای عمومی زیبا و امن 

سیر  مشاهده می شود کهلذا  (.1386میکائیلیبه نقل از  2: 1352بوذرجمهری،ت)پارک ها و مراکز تفریحی شده اس

در رویکرد شهر اسالمی تا رویکرد های نوین یا مکاتب مدرنیسم، تغییر بسیار  آنجایگاه و  تحول فضای شهری

 تعادل جنسیتی در استفاده از فضاهای شهری را خدشه دار نموده است. نموده است، این تغییرات بعضاً

 

 (:تاکید بر دو رویکرد شهر اسالمی و شهر مدرنبا )موانع اصلی استفاده زنان از فضای شهری -6

-همه واقع در. دارند بصری و فیزیکی فضای شهری دسترسی به مردم عموم در شهر اسالمی بیان شد،که همان گونه 

اما چیزی که در  .دارند حضور حق شهری فضای در.... و مختلف جنسیت مختلف، اقشار مختلف، سنین در مردم ی

است که زنان نسبت به مردان حضور کمرنگ تری در  این ) در شهر های مدرن امروزی(کنیمعمل مشاهده می 

فضاهای شهری دارند که ناشی از عوامل گوناگونی است و این حضور کم زنان در فضاهای شهری از ابعاد مختلف 

 قابل بررسی است و دالیلی مختلف دارد که در اینجا به آن می پردازیم.

ستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتواند با توجه به شباهت ها و تفاوت های میان افراد و فضای شهری به عنوان ب

گروه های سنی، جنسی، اجتماعی و... محیطی امن، سالم، پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند و به نیاز 

شهری باید تسهیالت موردنیاز  تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهد و پاسخگوی حداقل نیازها باشد. فضای

تمام افراد را به گونه ای تامین کند که از نقطه نظر کالبدی و حسی با خصوصیات تمامی بهره برداران سازگار و برای 

 حوزه به مردان و خصوصی حوزه به زنان سنتی شهرسازی تفکرات (. در2 :1385)ورشویآنها قابل استفاده باشد

 و اند مانده باقی همچنان تغییرات و شهرها توسعه شهرنشینی، افزایش وجود با تفکیک این. اند داشته تعلق عمومی

 1352بوذرجمهری،)است شهری فضاهای در زنان امنیت و آسایش عدم آن نتیجه که است شده تناقض ایجاد باعث

 .(81:زاده زنجانیبه نقل از 

زنان ایرانی تمایل دارند که در فضاهایی حضور یابند که مختص خودشان باشد تا آزادتر و ایمن تر باشند و از انجام 

فعالیت های اجتماعی منع نشوند. همچنین از آنجایی که زنان به نیاز ها و عالیق یکدیگر آشنایی دارند، باید در 

که مطلوب زنان باشد)سلطانی و اهایی ایجاد شود طراحی و خلق فضاهای شهری به کار گرفته شوند تا فض

(. بدین ترتیب می توان عوامل محدود کننده استفاده زنان از فضای شهری را اینگونه نام برد و بیان 31:1352همکاران

 کرد:

 مردانه بودن فضا:(1-6

براساس تعاریف فضای شهری باید امکان دسترسی همه گروه ها را فراهم آورده و عرصه ای برای حضور تمام 

استفاده کنندگان و محلی برای بروز انواع فعالیت ها باشد. اما رویکرد جنسیتی در طراحی و برنامه ریزی فضاهای 

د. به لحاظ تاریخی، معماری و برنامه ریزی شهری شهری مبتنی بر نیاز های مردانه به ایجاد فضاهای مردانه منجر ش

(. در 12:1385فعالیتی مردانه تلقی شده که خود فضاهای شهری را به فضاهای جنسیتی تبدیل کرده است)رضازاده



 

 

واقع یکی از دالیل عدم حضور زنان در عرصه فضاهای عمومی در برخی از کشورهای اسالمی، پایین بودن میزان 

 (.15: 1351شکوهی،ع آن طراحی فضاهای متناسب با نیاز های مردان است)نقش زنان و به تب

در طراحی یک فضای عمومی برای شهر، همه گونه افراد استفاده کننده، زنان و مردان، پیر و جوان باید درنظر گرفته 

های شهری به  شوند. اما توجه به تفاوت های ظریفی که در زنان نسبت به مردان وجود دارد، در هیچکدام از طرح

چشم نمی خورد. برای نمونه متناسب نبودن ابعاد و تناسبات مبلمان شهری با شرایط زنان امری مشهود است. گرچه 

نمی توان با قاطعیت اظهار داشت که مبلمان موجود در شهر های کنونی مختص مردان طراحی شده است اما می 

(. البته این 21:1369موارد در نظر گرفته نشده است)ستودهتوان به جرات گفت که نیاز های زنان در بسیاری از 

گیرد و در ایجاد و  می صورت مردان توسط شهری فضاهای طراحی موضوع از روی عمد نیست. چون اصوال

 از مردان که است روشن طراحی فضاها نقش دارند، ناخواسته آنها را متناسب با وضعیت خود در نظر میگیرند. و

 زنان احتیاجات که کنند طراحی طوری را فضاها توانند نمی و ندارند کافی آگاهی زنان معنوی و عاطفی نیازهای

 شهری، مبلمان تناسبات شهری فضاهای در .باشند داشته خوبی احساس فضا آن در حضورشان از و شود برآورده

 طراحی مردانه رویکرد با غالبا فضاها طراحی و رنگ فضاها، امنیت نورپردازی، پیاده، مسیرهای طراحی ها، کفپوش

 طور به. است بوده توجه مورد کمتر شهری فضاهای طراحی در زنان رفتاری و حسی انسانی، های تفاوت و شده

 های کفش و ها لباس با مرور و عبور برای که است طوری عریض های جوی و ها رو پیاده ناهموار وضع مثال

 مطلق، اکبری) شهری فضاهای در زنان شرایط نگرفتن درنظر یعنی این و باشد می مناسب مردان برای و ورزشی

 .(12:1386تاجدار

 

 
 مردانه بودن فضا –6شکل

 

 احساس ناامنی در فضا:(2-6

این عامل بر شیوه زیست زنان و نحوه تجربه آنها از فضای شهری اثر می گذارد. در مطالعات مختلف دالیل وجود 

ترس از محیط مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعات نشان می دهد که میزان باالی ترافیک عبوری، 

یت در یک حوزه، وجود عالئم استهالک تغییرات کالبدی  سریع واحد همسایگی، بی نظمی یا عدم وجود شهر

اجتماعی و فیزیکی و عدم وجود یکپارچگی اجتماعی در مجموعه و همچنین تسلط و حضور مردانی که دارای 

ناهنجاری های رفتاری می باشند در فضا و سطح پایین عملکردها از اصول دیگری است که در محیط های شهری بر 



 

 

گذارد. زنان ممکن است در این موقعیت ها دچار ترس شوند: بیرون رفتن به میزان ترس از فضاهای شهری اثر می 

هنگام شب، رانندگی به شکل تنها در شب، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه در شب، پیاده رفتن به مقصد، 

 (.22و 21: 1351شکوهی،)عبور از پارک واحد همسایگی

 تاثیر شب در مردان به نسبت زنان حضور میزان کاهش بر که است مهمی بسیار موضوع شبانه امنیت و ترس عامل 

 شهری مراکز به رفتن از است ممکن زنان. دارد فاحشی تغییر شب هنگام به مردان به نسبت عبارتی به. گذارد می

 مدنی)باشند درآورده خود سلطه به را مناطق این جوان مردم بخصوص و مردان چراکه باشند داشته واهمه

 (.115:1365پور،

زنجانی زاده در تحقیقی به بررسی امنیت زنان در شهر می پردازد. او می گوید: بین میزان اقتدار زن در خانواده و 

احساس امنیت او رابطه معناداری است. همچنین بین احساس امنیت زن متاهل و مجرد تفاوتی وجود ندارد. زنان 

زنانی که بیرون از خانه هستند از احساس خودباوری و امنیت  باالی شهر از احساس امنیت باالتری برخوردارند و

بیشتری برخوردارند. مهمترین مشکالتی که برای زنان در شهر رخ می دهد عبارتند از: مزاحمت های خیابانی، عدم 

 (.1و3صص:1385ورشوی،نور و روشنایی کافی در معابر و خیابان ها)

س از جرم است. تحقیقات نشان میدهد که ترس از جرم در زنان سه یکی از دالیل وجود ترس از حضور در فضا، تر

برابر ترس از جرم در مردان است. ترس از جرم در فضا میتواند علل گوناگونی داشته باشد: توان کمتر زنان در دفاع 

ن توسط از لحاظ جسمی، وابستگی بیشتر زنان نسبت به مردان به وسیله نقلیه عمومی، نگهداری و حفاظت از کودکا

 (.6ص:1385.)ورشوی،زنان، بیشتر بودن عابرین پیاده زن و ...

 
 احساس ناامنی در فضا –7شکل 

 

 دسترسی نامناسب به فضاهای شهری:(3-6

 خرید عنوان به هم زنان. است شهری فضاهای به شهر، در نامناسب زنان،دسترسی کننده محدود عوامل از دیگر یکی

 مراکز از کنندگان استفاده بیشترین داوطلبانه های فعالیت و اجتماعی های مالقات برای هم و اجباری های فعالیت و

 مراکز یا عمومی نقلیه وسایل تا است اتومبیل پارکینگ بر مناطق این طراحی در تاکید عمده حال این با. اند شهری

 (.112:1388زاده، محمدی،هستند)رضا  بزرگی مسائل زنان برای که...  و بازی زمین کودکان، از نگهداری

 

 



 

 

 (محدود شدن آزادی زنان:4-6

 در آنها جوش و جنب و تحرک سر بر را موانعی که شود، می محدود متعددی های روش به شهر در زنان آزادی

 مراکز از کند می وادار را زنان شهری حومه مناطق گسترش از حاصل ساختاری محدودیت. آورد می پدید شهر

 نقل و حمل وسایل به زنان که شدیدی وابستگی دلیل به ویژه به یابد، کاهش هایشان فرصت و بمانند دور به فعالیت

 پیش از بیشتر روز هر شهری زندگی راندن حومه به و شدن صنعتی فرآیند در کار، از خانه جداشدن. دارند عمومی

 که بیستم قرن نوشهرهای و شده ریزی برنامه های حومه. دارد می باز مکانی و اجتماعی تحرک از را زنان

 است، آورده پدید زنان برای مکانی موانعی است، داده جای خود در را شود می تر فزون روز هر که را خانوارهایی

 زندگی کیفیت به بزرگ خدمت حال هر به. بمانند باقی دار خانه باید فرض به بنا که متوسط طبقه زنان مخصوصا

 نامشهود کاری است نبوده پرداختی مزد کار شکل به که آنجا از و است نشده شناخته درستی به اوقات اغلب شهری

 روانی، اجتماعی، فیزیکی، های قالب در متعددی موارد ترتیب . بدین(1551 یولز، و استن کارپ،)است مانده باقی

 (.122:1365پور، مدنی)نماید می محدود را شهری فضاهای در زنان حضور و حرکت آزادی...  و مکانی

 نداشتن شغل: (5-6

 کار به مشغول خانه در زنان اکثر. برشمرد شغل نداشتن میتوان را جامعه در زنان کمرنگ حضور علل مواقع برخی در

 و کنند نمی استخدام زن کارمند مراکز، از بسیاری آنکه یکی است؛ بررسی قابل جنبه دو از موضوع این و هستند

 رضا)ندارند را مراکز و ادارات در اشتغال به تمایل هایشان مسئولیت باالی حجم خاطر به خود زنان، آنکه دیگر

 .(32:1385زاده،

 زمان محدود:(6-6

 هایی مسئولیت. دارند شهری فضاهای در حضور برای محدودی زمان خانواده، سنگین های مسئولیت دالیل به زنان

 ....و خانواده اعضای امور به رسیدگی فرزندان، پرورش و تربیت قبیل از

 

 :با وضعیت زنان سیستم حمل و نقل شهری (نامتناسب بودن شرایط7-6

حمل و نقل یکی از مهم ترین ارکان اصلی توسعه شهری است که برای جابه جایی مردم و کاال ضروری بوده و 

های جابه جایی برآورده خواهد  دستیابی به بهره وری سازنده در مناطق شهری فقط با تامین نیاز

 .(89محرم نژاد و احمدی:به نقل از  8: 1352بوذرجمهری،)شد

زنان چه برای رسیدگی به امور خانه و فرزندان و چه برای رسیدن به محل کار از مشتریان اصلی وسایل نقلیه 

گرفته شود. از جمله اینکه عمومی هستند. در سیستم های حمل و نقل عمومی الزم است که نیاز های زنان در نظر 

در ایستگاه ها باید ارتفاع مناسب نیمکت ها لحاظ شود و باتوجه به اینکه پوشش برای زنان در اسالم واجب است 

باید به ایجاد سایه در روزهای گرم سال و ایجاد سایه بان مناسب توجه کنند. در صورتی که مردان در نوع پوشش 

می توانند به عنوان مثال از لباس آستین کوتاه استفاده نمایند و احساس گرما محدودیت ندارند و در هوای گرم 

 نداشته باشند.



 

 

تامین روشنایی و امنیت ایستگاه ها نیز از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین ارتفاع مناسب پله های 

 جمله سیستم حمل و نقل موثر باشد. اتوبوس می تواند در بهتر شدن وضعیت حضور زنان در فضاهای شهری و از

 در نطر گرفتن این نکته نیز ضروری می باشد که در ایستگاه ها و در داخل سیستم حمل و نقل باید فاصله فیزیکی

 .(8 :1352و همکاران )بوذرجمهریبین زنان و مردان نیز رعایت شود

  نتیجه گیری و پیشنهادات  -7

همه طبقات جامعه نقش دارند  ،یشهر اسالم جادیا درو  مومن است ستیاسالم، شهر مناسب ز یشهر تجل

 قیطر از  :جهات قابل توجه است. از جمله یاریعدالت از بس یشهر اسالم در .دانند یم شیو آن را از خو

ابعاد فضا و کالبد با  نیتناسبات مطلوب ب قیاز طر ،یآحاد جامعه به امکانات عموم هیمناسب کل یدسترس

 .انسان یو جسمان یروان یها یژگیو

ضرورت دارد.  اریزنان در شهرها بس گاهیجا یبررس ست وحق مسلم آنان ا یشهر یزنان در فضا حضور

 یاز جامعه شهر یمین نکهیگروه ها در شهر هستند. زنان عالوه بر ا نیگذارتر ریاز تاث یکیچراکه زنان 

 دگاهیمکان از د تیمطلوب نیدارند. بنابرا ینقش اساس زینسل ن تیرشد و ترب د،یشوند، در تول یمحسوب م

 یدر فضاها یزنان نسبت به مردان حضور کمرنگ تر اما. دهد یانتشار م رشه یرا در فضا یآنان شاد

 ا،مردانه بودن فض. عواملی که می توان برای عدم حضور زنان در جامعه وجود دارند عبارتند از:دارند یشهر

 و... نداشتن شغل ،زنان یمحدود شدن آزاد ،در فضا یاحساس ناامن

شهر اسالمی، استفاده برابر زنان و مردان  در انواع فضای شهری در  سلسله مراتبوجود نظم و به طور کلی 

عدالت در شهر اسالمی، برخورداری مساوی زن و مرد از  در پی خواهد داشت. از فضاهای شهری را 

ریزی و طراحی فضاهای شهری بایستی  بعنوان یک اصل در برنامهفضاهای شهری را نشان می دهد و لذا 

 مد نظر قرار گیرد.

 مفهوم شهر اسالمی

 

 ی شهریهاعدالت در برخورداری از فضا

 

 

 

 

 

 

 

 مردان زنان

ر از استفاده براب

فضاها، حق هر 

 دو گروه



 

 

در جامعه و فضاهای شهری پیشنهاد کرد، به در ادامه، راهکارهایی که می توان برای افزایش حضور زنان 

 قرار شکل زیر، ارائه شده است.
 
 
 

 مراجع-8

 یمجله جستار ها ،یخوب شهر یی، زنان و حکمروا1386بهار و تابستان  د،یتاجدار، وح ،یمطلق، مصطف یاکبر -1

 .29و21شماره  ،یشهرساز

شهر،  تیهو هینشر ،یرانیا ینشده شهرها فیتعر یفضاها دانی، م1388بهار و تابستان  ن،یمحمد حس ،یمیابراه-2

 .1شماره

، بررسی ساختار های شهری مطلوب زنان با تاکید بر امنیت در شهر 1351بزی، خدا رحم، رضایی، بیت اله، پاییز -3

 پژوهشی دانشگاه گلستان، شماره مسلسل پنجم.-زابل، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی

 .1352اردیبهشت و فروردین نعیمه، نیا، ترکمن سمیه، عبداللهی، خدیجه، بوذرجمهری، -1

پیشنهادات برای
افزایش حضور 

زنان در فضاهای 
د با رویکر)شهری 

(شهر اسالمی

تامین امنیت
اکز امنیتی، تامین نور کافی در شب، تامین دید عابرین، تامین دسترسی مناسب به مر

تعریف شفاف ورودی و خروجیها

کاهش ترس
از گم طراحی فضاهای خوانا، استفاده از عالئم برای جلوگیری از گیج شدن و ترس

شدن، کاهش آلودگی بصری و جلوگیری از ایجاد احساس غربت

ایجاد محیط 
مطلوب

ان در زمان متناسب با ویژگی های زنان، ویژگی های زیباشناختی، فضاهای تجمیع زن
اوقات فراغت

ه بازنگری در شبک
حمل و نقل

که دار، طراحی مناسب استفاده افراد مسن، صندلی چرخدار، زنان باردار، مادران کالس
پیاده راه امن با عرض و کف سازی مناسب، کاهش استفاده از حمل و نقل 

خصوصی و شخصی

ایجاد کاربری های فعال در شب، ایجاد کاربری های تجاری در شبهایجاد حیات شبان

افزایش نظارت 
طبیعی

برای با استفاده از کاربری ها با نماهای فعال رو به خیابان، ایجاد نماهای شیشه ای
افزایش دیده شدن

توجه به طراحی 
مبلمان شهری

رسانایی گرمایی )قراردادن نیمکت های چوبی در سایه برای روزهای گرم سال
، ارتفاع مناسب نیمکت ها(فلزات

ه تامین خدمات اولی
در محله

سبزتامین نیاز های روزانه در محله از جمله نانوایی، سوپر، قصابی، مسجد، فضای
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